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I. ĮŽANGA 

 

Teikiama vertinimui ketinama vykdyti programa planuojama įgyvendinti LCC 

tarptautiniame universitete. Studijų programos vertinimas atliktas remiantis LCC tarptautinio 

universiteto pateiktu Ketinamos vykdyti programos aprašu bei ekspertų vizito, įvykusio 2014 

metų gegužės 6 dieną, rezultatais. 

Ketinamos vykdyti programos aprašas, pateiktas 2014 m. kovo mėn. 4 d., buvo gana 

bendro pobūdžio, jame pasigesta konkrečios informacijos apie teikiamą vertinti programą. 

Konkretūs trūkumai nurodyti pirminiame ekspertų vertinimo išvadų variante.  

Atsižvelgiant į pirmines ekspertų vertinimo išvadas LCC Universitetas pakoregavo 

Programos aprašą. 

Vizito LCC tarptautiniame universitete metu buvo susitikta su administracijos atstovais, 

studijų programos rengimo grupe, studijų programos dėstytojais bei socialiniais partneriais, kurie 

suinteresuoti pagal programą numatomais rengti specialistais. Taip pat buvo susipažinta su 

auditorijomis, bibliotekomis, sporto salėmis ir kita materialiąja baze. 

Remiantis vertinimo rezultatais, pakoreguotu programos aprašu, parengtos šios išvados. 

 

  

II. PROGRAMOS ANALIZĖ  

 

2.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai  

 

Ketinamos vykdyti LCC Tarptautinio universiteto studijų programos Tarptautinė vadyba 

(toliau tekste – Programos) tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra pakankamai aiškiai 

apibrėžti, ir perteikia esminę Programos paskirtį. Programos tikslų ir studijų rezultatų aprašymas 

atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-

826 patvirtintame Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų apraše pateiktus 

kvalifikacinius reikalavimus Tarptautinės vadybos magistro kvalifikaciją įgijusiam asmeniui.  

Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai gana įtikinamai pagrįsti visuomenės ir darbo 

rinkos poreikiais, kurie pateikti teikiamos vertinti programos apraše. Programa parengta 

glaudžiai bendradarbiaujant su JAV Taylor universitetu, kas suteikia programai tarptautinę 

dimensiją. 

Programos apraše išryškintas Programos išskirtinumas kitų Lietuvos universitetuose 

vykdomų vadybos/tarptautinės vadybos antrosios studijų pakopos studijų programų atžvilgiu. 

Susitikimo metu išryškėjo itin glaudus Programą įgyvendinsiančios institucijos ryšys su 

socialiniais partneriais, kurie jau yra įdarbinę LCC tarptautinio universiteto vadybos studijų 

krypties absolventus bakalaurus. Socialiniai partneriai susitikimo su ekspertais universitete metu 

akcentavo Universiteto ugdomas studentų socialines kompetencijas, vertybines nuostatas, 

kūrybišką mąstymą, tarptautiškumą. Socialiniai partneriai kaip programos privalumą nurodė 

teikiamoje vertinti studijų programoje numatytą mokomąją stažuotę užsienyje. 

Pakoreguotame programos apraše išsamiai aprašytos būsimų Programos absolventų 

karjeros galimybės. 

Programos tikslai atitinka studijų rūšį, pakopą ir kvalifikacijų lygį. Numatomi studijų 

programos rezultatai susieti su antrajai studijų pakopai keliamais reikalavimais studijų 

rezultatams, numatomais studijų dalykais ir jų rezultatais ir atitinka LR švietimo ir mokslo 

ministro įsakyme „Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212) 

pateiktiems antrosios studijų pakopos studijų rezultatams. Programos pavadinimas ir suteikiama 

kvalifikacija dera tarpusavyje. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 Stiprybės: 
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- Programos tarptautinė dimensija. 

- Numatomos ugdyti Programos absolventų krikščioniškosios vertybės. 

- Programos parengimas bendradarbiaujant su užsienio partneriais. 

- Programos poreikio pagrindimas. 

Silpnybės: 

Pagal pakoreguotą programos aprašą esminių silpnybių nenustatyta. 

 

2.2. Programos sandara 

 

Teikiamos vertinti Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Programos aprašas ir studijų dalykų aprašai leidžia konstatuoti, kad ketinamos vykdyti 

studijų programos sandara atitinka LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl magistrantūros 

studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (2010 m. birželio 3 d. Nr. V-826) 

18 punktą, reikalaujantį, kad „Studento savarankiškas darbas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 

procentų kiekvieno studijų dalyko apimties“. Planuojamoje vykdyti studijų programoje 

numatoma derinti kontaktinį darbą, virtualų studentų darbą, instruktuojant dėstytojui internetu ir 

savarankišką bei grupinį studentų darbą. Darbo apimtys atitinka LR švietimo ir mokslo ministro 

įsakymo „Dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašo patvirtinimo“ (2009 m. gegužės 15 d. 

Nr. ISAK-1026) 5 punktą, reglamentuojantį kontaktinio darbo apimtis. Pakoreguotame 

Programos apraše numatyta, kad studentų baigiamojo darbo rašymui bus skiriama 30 ECTS 

kreditų: diplominio darbo rašymui numatyti 6 kreditai ketvirtame semestre, ir po 12 kreditų 

penktame ir šeštame semestruose. Programa atitinka LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo 

„Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (2010 m. 

birželio 3 d. Nr. V-826) 17.3 punktą, kuriame nurodoma, kad ne mažiau kaip 30 studijų kreditų 

skiriama baigiamojo darbo rengimui ir gynimui arba baigiamajam darbui ir baigiamajam 

egzaminui. 

Teikiamos vertinti Programos dauguma dalykų leis formuoti jos dalyvių kompetencijas, 

kurios būtinos antros pakopos studijose. 

Sprendžiant pagal Studijų dalykų aprašus, kai kurių dalykų turinys ne visiškai atspindi 

naujausius mokslo pasiekimus, nes rekomenduojamos literatūros sąrašai solidūs, tačiau nėra 

įtraukti moksliniai straipsniai ir kiti šaltiniai, kuriuose pateikiami mokslinių tyrimų toje srityje 

rezultatai, ir tai kvestionuoja atitikimą antrajai studijų pakopai bei galimybę pasiekti numatomus 

studijų rezultatus. 

Studijų dalykų aprašai struktūrizuoti, studijų programos rezultatai susieti su studijų 

dalykų rezultatais. 

Programos apimtis yra pakankama studijų rezultatams pasiekti. Joje numatomuose dėstyti 

dalykuose yra stiprus tarptautiškumo aspektas, kuris turėtų pasireikšti per planuojamą priimti į 

programą tarptautinių studentų kontingentą bei daugumą tarptautinių dėstytojų. Nepaisant to, 

Tarptautinės vadybos magistro studijų programoje pasigendama tarptautinio žmogiškųjų išteklių 

valdymo, tarptautinės teisės žinias suteikiančių ir įgūdžius formuojančių dalykų. 

Programos stiprioji pusė yra mokomoji stažuotė užsienyje. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

- Tarptautiškumo dimensija studijų dalykuose. 

- Mokomoji stažuotė užsienyje. 

Silpnybės: 

Studijų dalykų aprašuose rekomenduojamoje literatūroje nėra mokslinių žurnalų ar 

straipsnių, kas suponuoja prielaidą, kad studentai neskatinami domėtis naujaisiais mokslinių 

tyrimų rezultatais. 
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 2.3. Personalas 

 

Programa bus dėstoma anglų kalba, ir tai suteikia jos absolventams platesnes galimybes 

įsidarbinti rinkoje. Visi Programos dėstytojai yra užsieniečiai. Programos vykdymui numatomas 

pasitelkti personalas atitinka teisės aktų reikalavimus. Visi numatomi dėstytojai (13) yra mokslų 

daktarai, iš jų – 5 profesoriai ir 5 docentai. 

Numatomų dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti. 

Dauguma programos dėstytojų yra vizituojantys dėstytojai iš Taylor universiteto, tik pastaraisiais 

metais LCC įdarbino keletą dėstytojų, kurie potencialiai gali dėstyti planuojamoje vykdyti 

programoje. Vizito metu paaiškėjo, kad didėja pilnu etatu dirbančių dėstytojų skaičius. Viena 

vertus, tai, kad visi Programos dėstytojai yra užsieniečiai, užtikrina patirties perdavimą ir 

požiūrių įvairovę globaliu mastu. Antra vertus, pasigendama vizituojančių dėstytojų 

bendradarbiavimo su Universiteto dėstytojais atliekant mokslinius tyrimus ir projektus 

tarptautinės vadybos srityje. Šio metu universiteto mokslininkų atliekami moksliniai tyrimai yra 

kuklūs. Vizituojančių dėstytojų publikacijų sąrašai liudija jų mokslinių tyrimų kompetencijas.  

Didžiosios dalies numatomo programos personalo vykdomi moksliniai tyrimai yra 

tiesiogiai susiję su analizuojama programa, tačiau dauguma numatomų programos dėstytojų yra 

iš Taylor universiteto. Pakoreguotame programos apraše pateikiamas LCC universiteto 

įsipareigojimas stiprinti mokslinius tyrimus ir bendrus Universiteto mokslinius tyrimus su 

kviestiniais mokslininkais. Apie šiuo metu universiteto mokslininkų vykdomus mokslinius 

tyrimus informacijos nėra pateikta. Susitikimo su ekspertais metu LCC pilnu etatu dirbantys 

dėstytojai teigė, kad mokslinius tyrimus atlieka vasaros atostogų metu. Dėstytojų darbo krūvyje 

yra numatytas laikas moksliniams tyrimams atlikti. Programos apraše derėtų nurodyti, kaip 

konkrečiai dėstytojai integruoja vykdomų mokslinių tyrimų rezultatus į studijų procesą. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

- Programos vykdymas anglų kalba. 

- Visi Programą vykdantys dėstytojai yra užsieniečiai. 

- Visi Programą vykdantys dėstytojai yra mokslų daktarai. 

- Didėjantis pilnu etatu Universitete dirbančių dėstytojų skaičius. 

Silpnybės: 

- Dėstytojų integravimas į bendrus mokslinius tyrimus ir projektus su vizituojančiais 

dėstytojais tarptautinės vadybos srityje. Pakoreguotame programos apraše pateikiami 

ketinimai tokius tyrimus vykdyti ateityje. 

- Tarptautinių ir nacionalinių mokslinių tyrimų vykdymas Universitete. 

- Dėstytojų vykdomų mokslinių tyrimų rezultatų integravimas į studijų procesą. 

 

2.4. Materialieji ištekliai 

 

Numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų pakanka. LCC universitetas turi 12 

auditorijų po 35 vietas. Auditorijos aprūpintos reikiama kompiuterine ir video įranga. Studijų 

vadovėlių ir duomenų bazių, kuriose galima surasti mokslines publikacijas, yra gausu.  

Universitete sudarytos sąlygos vykdyti nuotolinį mokymą. 

LCC universitetas turi du naujus bendrabučius, kuriuose gali gyventi 350 studentų, juose 

įrengti ir butai atvykstantiems dėstytojams. Universitetui priklauso pakankami didelė žemės 

teritorija, todėl studentai ir visa bendruomenė turi puikias sąlygas organizuoti įvairius renginius. 

Universitete yra sudarytos puikios sąlygos dirbti dėstytojams, yra patalpų, kuriose studentai gali 

dirbti savarankiškai ir grupėmis. 

Mokomoji stažuotė yra numatoma JAV, tarpininkaujant Taylor universitetui. Šios 

stažuotės kaštus turi padengti studentai. 
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Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

 Stiprybė: 

Materialieji ištekliai Programai vykdyti yra puikūs ir sudaro sąlygas Programai 

realizuoti. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

Pakoreguotame Programos apraše priėmimo į studijas reikalavimai išsamiai aprašyti. 

Stojantieji privalo turėti akredituoto universiteto bakalauro laipsnį, atitinkamo praktinio darbo 

patirties (ne mažiau kaip dvejus metus). Jie turi pateikti užpildytą paraiškos formą ir motyvacinį 

laišką, kuriame būtų nurodyti pareiškėjo tikslai stojant į šią studijų programą. Kartu su šiais 

dokumentais stojantieji turi pateikti dokumentų nuorašus iš visų baigtų mokymosi institucijų, tris 

rekomendacijas, liudijančias galėjimą mokytis ir sėkmės tikimybę ateityje bei bakalauro studijų 

kompetencijas įrodantį dokumentą tokiose srityse: apskaita arba finansai; ekonomika; statistika 

arba matematika; vadyba arba rinkodara. Programos apraše detaliai nurodyti prašymų vertinimo 

kriterijai. 

Studijų metodai ir studijų pasiekimų vertinimo metodai, pateikti dalykų aprašuose, yra 

įvairūs ir inovatyvūs. Programos apraše pateikta aiški studijų rezultatų sąsaja su studijų metodais 

ir studijų pasiekimų vertinimo metodais. Jame nurodoma, kad testai ir egzaminai vykdomi 

nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje, tačiau tarp studijų pasiekimų vertinimo metodų bei studijų 

dalykų aprašuose testas ir egzaminas nenurodytas. Universiteto interneto svetainėje Vidinio 

kokybės užtikrinimo vadove pateikta informacija apie tai, kad vertinant dalyko pasiekimus nei 

vienas vertinimo metodas negali sudaryti daugiau nei 30 proc., nors atskiruose dalykuose 

(pavyzdžiui, MGT 510, MGT 520, MGT 590) vertinimo metodų svoriai yra nuo 35 iki 60 proc. 

Pozityviai vertintinas studijų dalyko MGT 692 Diplominis darbas aprašas, nes parengtas labai 

išsamiai. 

Programos apraše pateikta studentų pasiekimų vertinimo sistema ir akademinio 

sąžiningumo standartai. 

Programos apraše pateiktas studijų procesas: kontaktinio, nuotolinio ir savarankiško 

darbo organizavimas. Nurodoma, kad testai ir egzaminai vykdomi nuotoliniu būdu Moodle 

aplinkoje, studentui skiriant apibrėžtą laiko tarpą, tačiau nenurodoma, ar studentas tuo metu 

privalo būti Universitete. Neaišku, kokios vykdomos procedūros, jeigu studentas laiku 

neatsiskaito už studijuojamą dalyką. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

- Studijų metodų ir studijų pasiekimų vertinimo metodų įvairumas ir inovatyvumas. 

Silpnybės: 

- Ryšio stoka tarp studijų pasiekimų vertinimo metodų, pateiktų skirtingose Programos 

aprašo dalyse ir studijų dalykų aprašuose. 

 

2.6. Programos vadyba 

 

 Programos aprašo Programos vadybos skyriuje pateikta labai daug netgi perteklinės 

informacijos, tačiau valdymo funkcijų pasiskirstymas ir atsakomybės ribos perteiktos neaiškiai. 

Aprašytos pagrindinės akademinės programos valdymo funkcijos (kokybės užtikrinimas, mokslo 

politikos formavimas, dėstytojų įdarbinimas ir vertinimas, darbo krūvio paskirstymas ir biudžeto 

klausimai), ir nurodoma, kad Universitete visas šias funkcijas kuruoja akademinis padalinys. 

Vėliau nurodoma, kad pagrindinės Programos valdymo funkcijos skiriamos katedrai, kuriai 

vadovauja vedėjas, kad magistro studijų programos turi savo vadovą, kuris dirba kartu su 
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katedros vedėju ir yra jam pavaldus. Pasigendama aiškaus valdymo funkcijų pasiskirstymo tarp 

minėtų valdymo padalinių. Kyla klausimas, koks šių išvardintų valdymo padalinių santykis su 

koordinaciniu komitetu, kurį sudaro akademinis koordinatorius, administracinis koordinatorius, 

studentų kohortos deleguotas atstovas ir Verslo katedros vedėjas? 

Programoje dauguma dėstytojų numatomi vizituojantys, dėstytojai atvyksta dėstyti vieno 

dalyko, todėl labai svarbu Programoje užtikrinti jos integralumą, sąsajas tarp dalykų, vengti 

pasikartojimų. 

Programos vadyboje pasigendama konkretesnio socialinių partnerių ir dėstytojų vaidmens 

rengiant ir įgyvendinant Programą bei vykdant jos monitoringą. 

 Universiteto internetinėje svetainėje pateikta labai daug reglamentų ir informacijos 

studentams, ir tai suponuoja išvadą apie informacijos pakankamumą bei viešumą. 

 

Pagrindinės srities silpnybės ir stiprybės 

Stiprybės: 

- Informacijos studentams viešumas ir pakankamumas. 

Silpnybės: 

   - Valdymo funkcijų pasiskirstymo ir atsakomybės ribų tarp Programą koordinuojančių 

Universiteto padalinių neaiškumas ir dviprasmiškumas. 

- Socialinių partnerių ir dėstytojų vaidmuo Programos vadyboje. 

  

 

III. REKOMENDACIJOS 

 

Šiuos taisymus programos rengėjai turėtų atlikti per 10 darbo dienų nuo Programos 

vertinimo išvadų projekto gavimo dienos: 

 

3.1. Atlikti Programos lyginamąją analizę tarptautinės vadybos studijų programų 

kontekste Lietuvoje ir užsienyje, pagrįsti Programos turinį ir išryškinti Programos išskirtinumą 

ugdomų specialiųjų gebėjimų požiūriu. 

3.2. Labiau detalizuoti Programos absolventų karjeros galimybes. 

3.3. Programos sandaros skyrių pateikti taip, kad būtų galima nustatyti jos atitikimą 

pagrindiniams teisės aktuose nurodytiems reikalavimams, susijusiems su kontaktiniu ir 

savarankišku darbu. Padidinti kreditų skaičių magistro baigiamajam darbui nuo 24 iki 30. 

 3.4. Patobulinti studijų dalykų aprašus unifikuojant jų struktūrą, suvienodinant 

vertinimo sistemą, papildant naujausia (atitinkančia magistrantūros studijų lygmenį) literatūra. 

3.5. Personalo skyrių papildyti informacija apie dėstytojų integravimą į bendrus 

mokslinius tyrimus ir projektus tarptautinės vadybos srityje bei tarptautinių ir nacionalinių 

mokslinių projektų vykdymą Universitete. 

3.6. Detalizuoti priėmimo į studijas reikalavimus. 

 3.7. Aprašyti programos vadybą, nurodant programos integralumo ir kokybės 

užtikrinimo priemones. 

 

Į rekomendacijas 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 programos rengėjai atsižvelgė ir per 10 darbo dienų 

nuo Programos vertinimo išvadų projekto gavimo dienos pateikė atliktus taisymus 

pagrindžiančius dokumentus. Likusios silpnos Programos vietos: 

 

 3.4. Ne visuose studijų dalykų aprašuose kaupiamojo vertinimo sistema atitinka Vidinio 

kokybės užtikrinimo vadove pateiktus reikalavimus, studijų dalykų literatūros sąrašuose 

pasigendama pagrindinių mokslo žurnalų ar straipsnių. Gausiai papildžius literatūros sąrašus, jų 

kokybė moksliniu požiūriu pagerėjo neženkliai. 
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3.5. Personalo skyrius neatspindi dėstytojų integravimo į bendrus mokslinius tyrimus ir 

projektus tarptautinės vadybos srityje bei tarptautinių ir nacionalinių mokslinių tyrimų vykdymo 

bei jų integravimo į studijų programas Universitete. 

 3.7. Programos vadybos skyrius praplėstas gausia informacija, tačiau liko neaiškus ir 

dviprasmiškas valdymo funkcijų pasiskirstymas ir atsakomybės ribos tarp Programą 

koordinuojančių Universiteto padalinių. 
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IV. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS 

 

LCC tarptautinio universiteto ketinama vykdyti studijų programa Tarptautinė vadyba vertinama 

teigiamai. 

 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo sritis 

  

Srities 

įvertinimas, 

balai 

1 Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2 Programos sandara 3 

3 Personalas  2 

4 Materialieji ištekliai 4 

5 Studijų eiga ir jos vertinimas  3 

6 Programos vadyba  2 

 Iš viso:  17 

1- Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 
2- Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 

3- Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 

4- Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 

 

 
Grupės vadovas:  prof. dr. Vilija Aleknevičienė 

  

Grupės nariai:  

 
prof. dr. Ilona Bučiūnienė 

 


